
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6كتاب الصالة ) -عمدة األحكام  :شرح

 
 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 - علهه وسلمصلى هللا-صفة صالة النبي  :باب
إذا كبننر  نني الصننالة سننك   -صننلى هللا علهننه وسننلم-قننال: كننان رسننول هللا  -رضنني هللا عنننه-عننن أبنني ةر ننرة 

قننال  ؟ينن  سنكوتي بنين الت بيننر والأنراقة مننا تأنولأهننا رسنول هللا بنأبي أننن  وأمني أر  : ألن  ،ةنيهنة قبنأ أن هأننرأ
اللهم نأني منن خطاهناي كمنا ينأنى ق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاهاي كما باعد  بين المشر))أقول: 

 .((الثوب األبهض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاهاي بالثلج والماق والبرد
يقول  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
  -صلى هللا علهه وسلم-ي صفة صالة النب :باب

علالى ضالوم مالا  باله عناله ليتحقالر للقالارل امت الال  -عليه الصالة والسالالم-عني أهل العلم ببيان صفة صالة النبي 
-ولوال عناية أهل العلم بم ل هذا الباب ما تيسر لنا أن نصلي كمالا صاللى  ((صلوا كما رأيتموني أصلي))األمر: 

 ،األسالالانيد الصالالحيحة ال ابتالالة المتصالاللة الالالى يومنالالا هالالذا، ليالالتم امت الالال األمالالر، فنقلالاله صالالالته ب-عليالاله الصالالالة والسالالالم
فتذكر صفة صالته  ،والصالة وجميع العباداه ال يدخلها االجتهاد، العباداه توقيفية ،وهو األسوة ،وأنه هو القدوة

فظالة علالى الصالالة، ألنهالا بيالان لمالا أجمالل فالي القالرآن، جالام األمالر بصقامالة الصالالة والمحا ؛-عليه الصالة والسالالم-
 ،، المفسالر للقالرآن-جالل وعالال-لكن كيف تؤدى هذه الصالة؟ تؤدى اقتالدام باألسالوة، اقتالدام بالقالدوة المبالين عالن هللا 

عليالاله -الموضالالل لالاله، وهكالالذا يقالالال م الالل هالالذا فالالي بقيالالة العبالالاداه، كلهالالا ال بالالد أن تكالالون موافقالالة لمالالا جالالام عالالن النبالالي 
عليالالاله -مالالا جالالام عنالاله  أن تكالالون علالالى ضالالوم ،بعالالد االخالالال  الالاني ، وال بالالد أن يتحقالالر الشالالر  ال-الصالالالة والسالالالم
-،  م ذكر المؤلف -عليه الصالة والسالم-، ولذا عقد م ل هذا الباب، باب صفة صالة النبي -الصالة والسالم
إذا كبر  ي  -صلى هللا علهه وسلم-كان رسول هللا "قال:  -رضي هللا عنه-حديث أبي هريرة  -رحمه هللا تعالى

هالالذه تالالدل علالالى االسالالتمرار، وقالالد تالالدل علالالى وقالالوك الفعالالل مالالرة أو أك الالر، لكالالن الصالالي ة  (كالالان) ك  ةنيهننة الصننالة سنن
تكبيالرة االحالرام،   إذا كبنر  ني الصنالة -صلى هللا علهه وسلم-كان رسول هللا   ألصل فيهالاصي ة استمرار، هذا ا

هللا أكبالالر، هالالذا هالالو المنقالالول  :اللفالال ال تصالالل اال بهالالا، وال تصالالل اال بهالالذا  ،وتكبيالالرة االحالالرام ركالالن مالالن أركالالان الصالالالة
هللا األعال،، هللا ال)، ولالم يحفال  عناله أناله قالال ذيالر هالذا اللفال ، فالال يقالوم مقاماله ذيالره، كال-عليه الصالالة والسالالم-عنه 

ن قالال باله بعالأل األ،مالة، لكالن لالم ي باله عناله كل هذا ما يج،ل،  (األجل، هللا األكرم، هللا األعظم علياله الصالالة -وا 



هللا الكبير كفى، لكن الصواب ما  :يقول لو قال ير هذا اللف ، افتتل الصالة ب ير هذا اللف ، أنه كبر ب -والسالم
ولو كان ذيره يقالوم مقاماله لنقالل ولالو مالرة واحالدة لبيالان الجالوا،،  ،-عليه الصالة والسالم-وما حف  عنه  ،جام عنه

  .أنه كبر من ذير هذا -لسالمعليه الصالة وا-لكن لما لم يكن ذير هذا اللف  مج،،ًا عنه لم يحف  عنه 
وش الفرق بالين تكبيرة االحرام ركن من أركان الصالة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شر  من شرو  الصالة، 

يعنالالي لالالو صالاللى ناسالاليًا ب يالالر  ؟ناحيالالة الفالالرق  اآلن مالالن أ  ؟مالالا الفالالرق بالالين القالالولين؟ بينهمالالا فالالرق أو مالالا فيالاله ؟القالالولين
 ؟ال تنعقالالد، وش الفالالرق بينهمالالا ؟الصالالالة تنعقالالد أو مالالا تنعقالالد ؟بيالالرة احالالرام، فالالي فالالرق طهالالارة، أو صالاللى ناسالاليًا ب يالالر تك

  لعج، والركن كذلك.، اال مع اقطشر  ال يسال
 .......طالب:
 هاه؟

 .......طالب:
نعالالم  ؟شالالر ، وش الفالالرق بينهمالالا :ركالالن، والحنفيالالة يقولالالون  :ال أنالالا أريالالد الفالالرق بالالين الالالركن والشالالر ، الجمهالالور يقولالالون 

هللا  :يعنالي يمكالن أن يقالول ؟داخل الماهية، والشر  خارج الماهية، وش اللي ترتب على هذا من فا،دة يعني الركن
الشالر  أناله يمكالن أن يكبالر فالي البياله م الل مالا  هالان: ايعني هل معنى قالول الحنفيالة ،أكبر وهو لم يدخل في الصالة
مقالالارن ألول جالال،م مالالن الصالالالة، ن شالر  مقالالارن، ال بالالد أن يكالالو  :هالالم يقولالالون  ؟نعالالم ؟يتوضال  فالالي البيالاله ويجالالي يصالاللي

 :؟ يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس،  م قاللكنه شر  وليس بركن، فيه فا،دة الخالف أو ما فيه فا،دة
الو جس مالالالع نهايالالالة الالالالرام، صالالالالته صالالالحيحة هللا أكبالالالر، يعنالالالي وضالالالعه مالالالع نهايالالالة الالالالرام، وضالالالع هالالالذا المتالالالن  ؟باطلالالالة ا 

رك فالالي الصالالالة، حمالالل النجاسالالة خالالارج الصالالالة، وأمالالا عنالالد الجمهالالور ألنالاله لالالم يشالال ؛عنالالد الحنفيالالة ؟صالالحيحة عنالالد مالالن
ألنه حمل النجاسة داخل الصالة، م الل أيضالًا لالو ذيالر نيتاله مالع نهايالة التكبيالر يصالل عنالد الحنفيالة  ؛فصالته باطلة

  إذا كبر  ي الصالة  م ل هذا.لاالنتباه من بخالف الجمهور، مسا،ل ك يرة مترتبة على م ل هذا الخالف، فال بد 
وهو يقول في هذا السكوه دعام االستفتاح، في الصالة والمراد بالصالة الجنس،  ،سكه هنيهةجنس في الصالة 

فالي  ؟في النافلالة ؟في صالة قيام الليل ؟في صالة العيد ؟في صالة الخسوف ؟فهل يستفتل في صالة الجنا،ة م الً 
لصالالة جالنس تشالمل جميالع الصاللواه، قالد يقالول ألن ا ؟جنس، يسالتفتل أو مالا يسالتفتل "في الصالة"هناك  ؟الفريضة
سالكوه قالد ال تكالون داخلالة فالي لتالي ال يتبالين فيهالا ، أمالا الصالالة االة التي يتبين فيها هذا السالكوهالصالمراد  :قا،ل

ألنه بعد التكبيالر سالاكه باسالتمرار، وصالالة الجنالا،ة مالن هالذا النالوك، لكالن يالرد علياله صالالة الظهالر والعصالر  ؛السؤال
 ؟"في الصالة" :ن صالة الجنا،ة يستفتل فيها استدالاًل بعموم الخبر: اقولفهل ن ،م اًل، نعم

 ؟أةي شرط أم ركنةذا هأول: ما قول الحنفهة  ي ت بيرة اإلحرام 
 عرفنا قول الحنفية أنها شر ، والجمهور على أنها ركن، وعرفنا الفا،دة المترتبة على هذا الخالف.

الو اح صالة الجنا،ة فيها استفت اذا كبالر فالي الصالالة سالكه، فالي الصالالة جالنس  :اذا قلنالا ؟بالدليل ؟ا اسالتفتاحما فيهال ا 
الو نالاله صالالة يسالالتفتل : االصالالة، وعلالى هالالذا سالجود الالالتالوة عنالد مالالن يقالول ذا، ، يسالالتفتل علالى هالالمالا يسالالتفتل؟ جالنس ا 

 ؟ نعم؟العهد، والصالة المعهودة هي الصلواه الخمس ؟نعم ؟هنا الجنس أو العهد (ألال)لكن هل المراد ب
 .......لب:طا



  ؟المفروضة
ة خالالالف الصالاللواه وهالالي الصالالالة المعهالالود ؟مالالا فيهالالا اسالالتفتاح؟ أو المالالراد بهالالا الصالالالة ذاه الركالالوك والسالالجود النوافالالل
  ؟نعم ؟خواننعم يا ا ؟الطار،ة
 .......طالب:

 حكمهالا، أمالا الصاللواه ذيالر المعهالودة، مالا الالذ  يخالرج ذيالر صالالة ومالا فالي ،المعهودة التي هي الصلواه الخمالس
  ؟في ذير صالة الجنا،ة ليس فيها ركوك وال سجود ،ما في ذيرهاهو  ؟الجنا،ة
 .......طالب:
المالالالراد بالصالالالالة  :ال يالالالدخل اذا قلنالالالا سالالالجود الالالالتالوة وسالالالجود الشالالالكرنالالاله صالالالالة، : اسالالالجود عنالالالد مالالالن يقالالالول ،السالالالجود

خالا  وال دليالل، اللهالم اال المعهودة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، فتخرج صالالة الجنالا،ة فتحتالاج الالى دليالل 
  .فتدخل صالة الجنا،ة ،هنا للجنس، فيشمل جميع الصلواه (أل)اذا قيل ب ن 

الصالالة  نه في ما يمكالن السالؤال عناله والالذ  يمكالن السالؤال عناله هالو: اواالشكال لو قلنا  سك  ةنيهة قبأ أن هأرأ 
  .فروضاهيتصور فيها السكوه، يرد علينا الصلواه السرية من المالجهرية التي 

هنيالالة، والمالالراد ،منالالًا يسالاليرًا، بالالدليل التصالال ير، هنيهالالة، هنيالالة، فالالي هالالذا دليالالل علالالى أنالاله ال  :وفالالي روايالالة  سننك  ةنيهننة 
  لجمع بينها أن تكون السكتة طويلة.يترتب على األنه  مع بين أدعية االستفتاح؛يج

بالالحر   -رضالي هللا تعالالى عناله-رف أبالو هريالرة وحالري  علالى الخيالر، ع ال ،هذا أبالو هريالرة  ها رسول هللا : أل  
يعنالي علماله  ((قالد علماله مالن حرصالك علالى الخيالر))قالال:  -علياله الصالالة والسالالم-لمالا سال ل النبالي  ؛على الخير

هنا رسنول هللا بنأبي  : ألن " -عليه الصالالة والسالالم-أنك تس ل هذا السؤال من حرصك على الخير، فس ل النبي 
، سمع -عليه الصالة والسالم-ة جا،،ة عند أهل العلم، حصله منه وله والتفدي ،يعني يفديه ب بيه وأمه أن  وأمي 
يعنالي هالذا الوقاله الالذ  تسالكه فياله بعالد  ؟ سكوتي بنين الت بينر والأنراقة منا تأنول يعني أخبرنالي   أرأي   ولم ينكر

قبل وقوعها أو المباعدة هنا يعني   ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاهاي)) :قال  ؟تكبيرة االحرام ماذا تقول فيه
 ؟كيف ينسبها الى نفسه وهي لم تقع منه ؟خطايا  :قبل وقوعها اذًا كيف يقول ؟بعد وقوعها

 الطالب:.......
، يعنالالالي أنالالاله خطالالالام ؟كيالالالف صالالالاره خطايالالالاه وهالالالي لالالالم تقالالالع ؟يعنالالالي باعالالالد يعنالالالي قبالالالل وقوعهالالالا، اذًا كيالالالف ينسالالالبها اليالالاله

ال فالالالنبي  ،األخطالالام المتوقعالالة، وهالالذا تعلالاليم ل مالالالة معصالالالوم، وقالالد يكالالون فعلالاله لخالالالالف  -الصالالالة والسالالالم عليالاله-وا 
يعني اعصمني من الوقالوك  ((اللهم باعد بيني وبين خطايا )) ة له كخط  ذيره، وقد عوتب في ذلكاألولى بالنسب

ذا  هالذه  ((كمنا باعند  بنين المشنرق والمغنرب)) وقعاله فالامل أ رهالا بالتنقيالة اآلتيالةفي الخط ، هالذا قبالل وقوعهالا، وا 
مالن التنقيالة،  ((اللهم نقنالي)) -عليه الصالة والسالم-، وهذا تعليم ألمته يلولة بينه وبين وقوك الخط ي الحمبال ة ف

يعنالي اذا وقعاله نقنالي منهالا كمالا ينقالى ال الوب األباليأل مالن  ((من خطاهاي كما ينأى الثوب األبنهض منن الندنس))
يالالة والتنظيالالف أك الالر مالالن ذيالالره، كمالالا الالالدنس، وال الالوب األبالاليأل هالالو الالالذ  يظهالالر فيالاله الالالدنس، وهالالو الالالذ  يفيالالد فيالاله التنق

  .من الوسخ ينقى ال وب األبيأل من الدنس



: يعنالي لالو قالدم قالال ؟أيهمالا أولالى البالدامة بالتنقيالة أو بال سالل ((اللهم اغسلني من خطاهناي بالمناق والنثلج والبنرد))
 ؟بالاليأل مالالن الالالدنسذسالاللني مالالن خطايالالا  بالالال ل  والمالالام والبالالرد، اللهالالم نقنالالي مالالن خطايالالا  كمالالا ينقالالى ال الالوب األاللهالالم ا 

الو الجنا،ة، الجنا،ة م ل هذا نعم  ؟يعني كما في دعام فيه تقديم وت خير؟ فياله تقالديم وتال خير، أيهمالا أولالى أن يقالدم  ا 
لالو قالدم ال سالل اقتضالى بقالام شاليم يحتالاج الالى تنقيالة، نعم،  ؟لماذا؟ ألن ،التنقيةايش؟ يقدم  ؟التنقية أو يقدم ال سل

 الالم ذسالالل الجميالالع  ،مالالواطن الوسالالخ، وأ،يلالالهة، فالالصذا نقالالي وتتبعالاله يالاللقبالالل التح ليالالةالتخ :ولالالذا يقولالالون  ،لالالو قالالدم ال سالالل
ل أن يبقى شيم، ولذا الدعام في هالذا الموضالع الحتم  م نقيهذساًل تامًا كاماًل ما بقي شيم، لكن لو ذسل قبل 

 ، والعكالس هنالاالتنقيالة فالي الجنالا،ة أبلغ من الدعام في الجنا،ة، ولعل من يالدرك سالر فالي تقالديم ال سالل علالىقولون: ي
 الم بعالد ذلالك ي سالل ال الوب، ال شالك أن هالذه  ،فت سالل، تنقالى -مالواطن الوسالخ-ألنه تتبع المالواطن هذا هو األصل؛ 

تخليالالة أواًل   الالم تحليالالة، أنالاله اآلن الجالالدار هالالذا فيالاله بقالالع، لالالو أرده أن تصالالب ه صالالبغ أبالاليأل فالالوق هالالذه اللالالون، وفيالاله 
االشالالكال، أ،لالاله هالالذه البقالالع  الالم صالالب ته بالالاألبيأل انتهالالى  البقالالع، احتمالالال يظهالالر أ الالر هالالذه البقالالع بعالالد الصالالبغ، لكالالن لالالو

اذا وجالده قبالل  بالل ذساللها، تال،ال النجاسالة اذا وجالده، تال،ال األوسالا ومن هذا ا،الة النجاسة من أعضام الوضالوم ق
اللهالالم اذسالالله بالمالالام )) :ألن التخليالالة قبالالل التحليالالة، هالالذا أمالالر معالالروف عنالالدهم، وفالالي حالالديث الالالدعام للميالاله الوضالالوم؛

موجالالب لل سالالل، ألن المالالوه  ؛نالاله بحاجالالة الالالى ذسالالل: اقالالد يقالالول قا،الالل ((ونقالاله مالالن الالالذنوب والخطايالالا ،دوالالال ل  والبالالر 
علالالى كالالل حالالال النصالالو  هالالذه لالاليس ألحالالد أن ف الالم بعالالد ذلالالك ينقالالى مالالن ذنوبالاله بالالدعام اخوانالاله لالاله،  ،ل سالاللبحاجالالة ل

ذهالالالن الطالالالالب يبقالالالى أدنالالالى اشالالالكال فالالالي  تعليلهالالالا وتوجيههالالالا هالالالذا هالالالو المطلالالالوب؛ لالالال،اليعتالالالرأل عليهالالالا، لكالالالن اذا وجالالالد 
  .والمتعلم

اللهننم نأننني مننن خطاهنناي كمننا ينأننى الثننوب األبننهض مننن النندنس، اللهننم اغسننلني مننن خطاهننا بالمنناق والننثلج ))
اذا كالالان الحالالار هالالو  ؟أو الواقالالع البالالارد بداللالالة الالالن أيهمالالا أفضالالل للتنظيالالف المالالام الحالالار أو المالالام البالالارد؟  ((والبننرد

،الته ذا كان البارد سبب في تجميد بعأل األوسا  صالار له دورا صار يكون سببًا في تليين بعأل األوسا  وا  ، وا 
 ،الحالالار أفضالالل، لكالالن بالتجربالالة الحالالار فالالي ال الالالب ينبالالو عالالن البالالدن، وأمالالا البالالارد ألن البالالدن اذا جالالامه البالالارد ينقالالبأل

الو تكون فالي ال سالل أبلالغ، هالذا مالحال   ويصير فيه شيم من الخشونة التي البالارد لمالا ت سالل يعنالي  ؟مالو مالحال  ا 
بمام حار م اًل مرور المام الحار على البدن ال يؤ ر على البدن ت  ير المام البارد الذ  يجعل البدن ينكمش معه 

ألن المام البارد حينما يالرد علالى اليالد  ؟ن الخشنألن الشيم األملس تنظيفه أشر أو أسهل م فيصير فيه تجاعيد؛
ما هي بم ل المام الساخن الذ  يمر وال يؤ ر، ولذا  م اًل ما في شك أنها تنكمش يصير فيها شيم من الخشونة،

ن البارد أقالوى فالي التنظيالف مالن الحالار، وقالد الالتمس هنالا مناسالبة أن الالذنوب لهالا حالرارة، ون: احتى في التجربة يقول
ذا توالاله هالذه المنظفالاه أك الر مالن منظالف ،وحرارتها يناسالب تنظيفهالا بهالذا األشاليام البالادرة ، بالمالام والال ل  والبالرد، وا 

يعني افترأل أنك ذسله ال وب بمالام وصالابون وشالانبو  ال الة أشاليام ال  ؟ى من الدرن شيمقال ة منظفاه هل يب 
ا دعام االستفتاح سنة عند جمهور أهل العلم ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث اآلتي تبقي شيم ال تبقي شي،ً 

ذ وال بسالالالملة هالالالذا عنالالالد فتاح وال تعالالالو  دون اسالالالت  ٢الفاتحالالالة:  ژ پ پ پ پ ژللحالالالديث اآلتالالالي فيقالالالول هللا أكبالالالر 
عليالالاله -المالكيالالالة الجمهالالالور يسالالالتدلون بم الالالل هالالالذا الحالالالديث ويالالالرون اسالالالتحباب دعالالالام االسالالالتفتاح وجالالالام فالالالي اسالالالتفتاحاته 

صيغ متعددة من أشهرها بل من أصحها هذا المالذكور ألناله متفالر علياله وفالي صالحيل مساللم مالن  -الصالة والسالم



وبحمالدك وتبالارك اسالمك الالى آخالره ورجحاله االمالام أحمالد لوجالوه ذكرهالا ابالن  ا علياله سالبحانك اللهالمحديث عمر موقوًفال
الالالقالاليم فالالي ،اد المعالالاد يرجالالع اليالاله مالالن أراده وجالالام اسالالتفتاح لصالالالة الليالالل وجالالام اسالالتفتاحاه أ   ر واختالفهالالا مالالن بالالاب خ 

نالواك أن اختالف التنوك وليس من باب اختالف التضاد فعلى المسلم السيما طالب العلالم الالذ  يطلالع علالى هالذه األ
يسالالتفتل بهالالا كلهالالا فالالي كالالل صالالالة يسالالتفتل بالالدعام خالالا  مالالرة يسالالتفتل بهالالذا ومالالرة بحالالديث عمالالر ومالالرة باالسالالتفتاحاه 

هالو امالام  «اللهالم باعالد بينالي»يقالول:  -علياله الصالالة والسالالم-األخرى وهكذا وقيام الليل جام استفتاحه عالن النبالي 
باعالد » -علياله الصالالة والسالالم-عنهالا هالو فيهالا امالام  ؟ امام والصالة المسؤول-عليه الصالة والسالم-واال منفرد 

 هل يجو، لإلمام أن يخ  نفسه بالدعام دون الم مومين؟ «بيني
  طالب: ..........

وجالالام  «ا فاليخ  نفساله بالدعوة دونهالمال يالؤمن أحالد قوًمال»علالى كالل حالال جالام فالي الحالديث فالي حالديث  وبالان وذيالره 
ابالن خ،يمالة رحماله هللا  «اللهالم باعالد بينالي وبالين خطايالا »هنالا  عليه وعيد لكن تخصي  االمام نفسه بالالدعام كمالا

وهو من أعرف الناس في التوفير بين األحاديث المتعارضة حكالم علالى حالديث  وبالان ب ناله موضالوك ألناله معالار أل 
بهذا الحديث الصحيل لم يبن له وجه الجمع بالين هالذا الحالديث وذاك شاليخ االسالالم يالرى أن النهالي خالا  بالالدعام 

يعنالي هالل يليالر باالمالام وخلفاله الصالفوف يقالول اللهالم اهالدني  عليه الذ  يؤمَّن عليه كدعام القنوه م الً  الذ  يؤمَّن
فيمن هديه وعافني فيمن عافيه والجماعة يقولون آمالين؟  يليالر باله هالذا يالدعو لنفساله وهالم يؤمنالون؟  ال، ال يليالر 

عليه كدعام القنوه طّيب السالخاو  يالرى  به هذا وال يجو، له أن يخ  نفسه بدعوة دونهم في الدعام الذ  يؤمَّن
أن الدعام الذ  ال يجو، لإلمام أن يخ  نفسه به هو الدعام الذ  ال يشرك لكل مصلٍّّ لكن م ل هذا يشرك لكل 

أو بعد نهاية التشالهد وقبالل السالالم ليتخيالر مالن المسال لة  مصلي أن يقوله أما اذا دعا االمام بدعوة في السجود م الً 
ه أن يخال  نفساله بالالدعوة دون المال مومين أمالا مالا يشالرك لجميالع المصاللين أن يقولالوه ويشالتركون ما شام ال يجالو، لال

هالالر وأوضالالل وهنالالا شالالالبه فالالي م الالل دعالالام االسالالتفتاح ال يلالال،م فيالالاله جمالالع الضالالمير وكالال ن رأ  شالاليخ االسالالالالم أظهالالر أظ
ن الم الرب وأن ا كبعالد المشالرق عالباألمور المحسوسة بحيث توجد في مكان يطلب أن يكون بعيالدً  ياالذنوب والخطا

تكون هذه األمور المشبهة بالمحسوس ك نهالا علالى بقعالة بيضالام يال تي عليهالا المنظفالاه فت،يلهالا هالذا السالكوه الالذ  
بين تكبيرة االحرام وقرامة الفاتحة سكتة تستوعب دعام االسالتفتاح بالنسالبة لإلمالام والمال موم وهنالاك سالكتة أخالرى اذا 

يشبك تكبيرة الركوك بالقرامة هذا موضع سكوه وجام به الخبر وهنالاك فرغ من القرامة كلها وقبل الركوك يسكه ال 
سكتة  ال ة جامه في بعأل الرواياه وهي بعد قرامة الفاتحة بالنسبة لإلمالام يسالكه حتالى يتالراد الالنفس عنالده حتالى 

سكتة تكون يتراد النفس عنده ومنهم من يقول أنه يسكه ليتمكن الم موم من قرامة الفاتحة من قرامة الفاتحة لكن ال
ا هالذا فياله مالا فياله ألن مالنهم مالن يقالول أن علالى االمالام أن يسالكه مستفيًضال طويلة بقدر قرامة الفاتحالة وال تنقالل نقالالً 

مالالر بالاله قالالرامة الفاتحالالة ركالالن مالالن حتالالى يالالتمكن المالال موم مالالن قالالرامة الفاتحالالة لالال،ال ينالالا، ك القالالرآن ولكالالي يالال تي المالال موم بمالالا أ  
ذا قلنا  بهذا قلنا ما ال يتم الواجب اال به وال يتم التوفير بين النصالو  بالين وجالوب أركان الصالة ال تتم اال بها وا 

االنصالالالاه وبالالالين وجالالالوب قالالالرامة المالالال موم اال بسالالالكوه االمالالالام ولالالالذا قالالالال النالالالوو  يسالالالكه قالالالدر قالالالرامة المالالال موم الفاتحالالالة 
 ا واأل ر الذ  يدل عليه فيه مقال.يستحبونها استحبابً 

 عفا هللا عني.



هسنتفت  الصنالة بنالت بير والأنراقة  -صنلى هللا علهنه وسنلم-ال  كنان رسنول هللا وعن عائشة رضي هللا عنها ق
به ول نن بنين ذلني وكنان إذا ر نل رأسنه منن  بالحمد هلل رب العالمين وكنان إذا ركنل لنم هشنخس رأسنه ولنم هصنون

أنول ا وكنان ها وكان إذا ر ل رأسه منن السنجدة لنم هسنجد حتنى هسنتوي قاعند  الركوع لم هسجد حتى هستوي قائم  
وكنان  ي كأ ركعتين التحهة وكان هأول  ي كأ ركعتين التحهة وكان هفرش رجله الهسرى و نصب رجله الهمننى 

 أبة الشهطان و نهى أن هفترش الرجأ ذراعهه ا تراش السبل وكان يختم الصالة بالتسلهم.ينهى عن ع  
يستفتل  -صلى هللا عليه وسلم- يقول المؤلف رحمه هللا تعالى وعن عا،شة رضي هللا عنها قاله كان رسول هللا

الصالة بالتكبير والقرامة بالحمد هلل رب العالمين يستفتل الصالة بالتكبير تكبيرة االحرام هي مفتاح الصالة وسبر 
ر يقول الحمد هلل الكالم عنها والقرامة  بالحمد هلل رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم االستفتاح بمجرد ما يكبّ  

لمين لكن هل في م ل هذا التعبير والسياق ما ينفي دعام االستفتاح يستفتل الصالة بالتكبير والقرامة رب العا
بالحمد هلل رب العالمين ال يدل على نفي االستفتاح بدليل أنه لم يقل يفتتل الصالة بالقرامة يستفتل الصالة 

بينهما مسكوه عنه هو يستفتل الصالة بالتكبير بالتكبير هذه جملة ويستفتل القرامة بالحمد هلل رب العالمين وما 
ويستفتل القرامة بالحمد هلل رب العالمين وما بين القرامة والتكبير مسكوه عنه دله عليه أحاديث دعام االستفتاح 

وهذا واضل رأ   ..فليس في هذا مستمسك للمالكية يستفتل القرامة بالحمد هلل رب العالمين يستدل بهذا من يقول
ة في عدم االستفتاح وعدم التعوذ والبسملة يتمسكون بم ل هذا لكن استفتاح القرامة بالحمد هلل رب العالمين المالكي

دليل لمن يقول أن البسملة ليسه من الفاتحة لوجوب قرامة الفاتحة والقرامة تكون بالحمد هلل رب العالمين فيقول 
هي الفاتحة وهنا  «ال صالة لمن لم يقرأ ب م الكتاب»حة مادام ما ذكره البسملة هنا اًذا ليسه من الفاتحة الفات

استفتاح القرامة بالحمد هلل رب العالمين اًذا ليس قبل الحمد شيم النتيجة البسملة ليسه من الفاتحة والخالف في 
من االجماك قا،م على أنها بعأل آية  ا أوالً البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليسه بآية مطلقً 

هذا اجماك واالجماك ال اني قا،م على أنها ليسه   ٠٣النمل:  ژ ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ژسورة النمل 
بآية في أول سورة التوبة والخالف فيما عدا ذلك منهم من يقول أنها آية من الفاتحة فقط ومنهم من يقول انها آية 

عدا التوبة ومنهم من يقول هي آية لسور اعشرة آية في القرآن في أوا،ل  في أول كل سورة يعني ما،ة و الث
واحدة ن،له للفصل بين السور آية واحدة وليسه ما،ة و الث عشرة آية ن،له للفصل بين السور وهذا يرجحه 
شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى والخالف في البسملة هل هي من الفاتحة أو من السور خالف طويل 

ل ب نها آية باتفاق الصحابة على كتابتها ويستدل من يقول ب نها ليسه بآية وهي مس لة كبرى يستدل من يقو 
ف فيها مؤلفاه البسملة هل هي من القرآن أو من بوقوك الخالف فيها اذ لو كانه آية لما ساغ الخالف فيها وأ لّ  

يقول آية يقول  من من كبار المسا،ل ألن الذ ذير.. نعم فيها مؤلفاه ألهل العلم من المتقدمين وهي مس لة 
والقرآن محفوظ من ال،يادة والنقصان ال يتطرق اليه االختالف والذ  يقول هي آية يقول اتفر  ؟كيف يختلف بآية

الصحابة على كتابتها ولم يكتبوا ذيرها ولو لم تكن من القرآن لما ساغ لهم ادخالها أظن م خذ القولين واضل في 
 ٢الفاتحة:  ژ پ پ پ پ ژعبد  نصفين فصذا قال العبد قسمه الصالة بيني وبين »الحديث الصحيل 

ذا قال  ذا قال   ٠الفاتحة:  ژ ڀ ڀ ژقال هللا حمدني عبد  وا   ژ ٺ  ٺ ٺ ژقال أ نى علي عبد  وا 
الى آخر الحديث وهذا الحديث يستدل به من يرى أن البسملة ليسه بآية من  «قال مجدني عبد   ٤الفاتحة: 



لباب والقرامة بالحمد هلل رب العالمين الذين يقولون انها آية نقول نعم هي آية من من الفاتحة كما يستدل بحديث ا
الفاتحة وافتتاح القرامة بالحمد هلل رب العالمين يعني بهذه السورة ال ب يرها من السور وفي الحديث الصحيل 

امة بالحمد هلل رب العالمين وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القر  -صلى هللا عليه وسلم-صليه خلف رسول هللا 
وجام في الصحيل ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم في أول قرامة وال في آخرها ال يذكرون بسم هللا الرحمن 
الرحيم وبالن   المتفر عليه يستفتحون القرامة بالحمد هلل رب العالمين ولم يتعرضوا لنفي البسملة والحمد هلل رب 

لسورة كما تقول سورة الحمد ولم يتعرأل الراو  لنفي البسملة لكن ظن بعأل الرواة أن العالمين ك نه علم على ا
كونهم يستفتحون القرامة بالحمد هلل رب العالمين أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم فنقل ذلك ولذا يقول 

 الحاف  العراقي رحمه هللا تعالى: 
وعلالالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالالالتن كنفالالالالالالالالالالي البسالالالالالالالالالالالملة            

راوٍّ نفيهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فنقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله                    اذ ظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  .
. 
وعلالالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالالالتن كنفالالالالالالالالالالي البسالالالالالالالالالالالملة              

اذ ظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن راوٍّ نفيهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فنقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله                      .
. 

يعني فقال ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم ال في أول قرامة وال في آخرها لكن معروف الحديث مخرج في 
المتعين صيانة للصحيل ولذا شيخ االسالم رحمه هللا تعالى وابن  الصحيل في مسلم وحمله على وجه يصل هو

ا ال حجر وجمع من أهل العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم يعني جهرً 
لحمد هلل يذكرونها فيما يسمعه الناس وال يمنع هذا من االسرار بها فتتفر الرواياه على أن القرامة ت بدأ جهرا با

ا واالسرار بالبسملة مما رب العالمين وما يسر به يدخل فيه االستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه البسملة أيًض 
يرجل كونها ليسه من الفاتحة وأك ر األدلة تدل على االسرار بها واالسرار بها هو قول الحنفية والحنابلة وذيرهم 

رحمن الرحيم ألنهم يرونها آية من الفاتحة والقرامة بالحمد هلل رب العالمين أما الشافعية فيرون الجهر ببسم هللا ال
شخ  رأسه يعني يرفع ي ملّوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك وكان اذا ركع اذا ركع لم يشخ  رأسه ولم يص

مرتفع ومنه الشاخ  الشيم ال ،البصر يعني ارتفع    خ  ش   ،يعني ترتفع  ٤٢ابراهيم:  ژ ىئ مئ حئ    جئ ژرأسه 
شخ  يعني لم يرفع ولم يصوبه لم ين،له الى جهة األرأل ومنه الشخ  الرتفاعه عن األرأل المقصود أن لم ي  

ومنه الصيب المطر الذ  ين،ل الى جهة األرأل ولم يصوبه ولكن بين ذلك يكون باستوام الظهر باستوام الظهر 
لو صب المام على ظهره الستقر لو  أنه يسو  ظهره بحيث -عليه الصالة والسالم-وجام في صفة ركوعه 

ويالح   من ك ير من المصلين الخلل في هذا الركن اما أن يرفع رأسه وظهره صب المام على ظهره الستقر 
 -عليه الصالة والسالم-ا بحيث ين،له الى جهة األرأل ولكن بين ذلك فعله ا أو يحنيه يهصر ظهره هصرً أيًض 

ا قا،مً  ا لم يسجد حتى يستو   ه من الركوك لم يسجد حتى يستو  قا،مً بين ذلك يسو  ظهره وكان اذا رفع رأس
يشعر نفسه أنه  بخالف بعأل من ينتسب الى مذهب أبي حنيفة الذين يقولون ال يستو  مجرد ما يرفع رأسه

يسجد وم له اذا انتقل من السجود يهو  الى السجدة ال انية مباشرة وهذا النقر مردود بهذا انتقل من الركوك 
ا وم له اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى لحديث وكان اذا رفع رأسه من الركوك لم يسجد حتى يستو  قا،مً ا

 «ا م ارفع حتى تطم،ن رافعً »ا وأمر بذلك المسيم في صالته أمره بالطم نينة في هذين الركنين يستو  قاعدً 
ذا لم ي كن صنيع هؤالم هو النقر المنهي عنه فال نقر الطم نينة م مور بها وهي ركن في جميع أركان الصالة وا 

ا عرفنا صفة الركوك وأما صفة السجود وكان اذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستو  قاعدً 



فست تي في المجافاة ت تي في المجافاة ان شام هللا تعالى وكان يقول في كل ركعتين التحية في كل ركعتين يعني 
ليين تحية وبعد الركعتين األخريين تحية بعد األوليين التشهد األول وبعد األخريين التشهد ال اني بعد الركعتين األو 

عتين فصذا صلى الم رب وصلى ركعتين لكن ماذا عن ال ال ة هل بعدها تحية أو ال؟ مقتضى الحديث بعد كل رك
جلس للتشهد األول  م جام ب ال ة مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحية أما اذا كانه ركعة واحدة مفهومه 

ال ال ة وتكون بعد الخامسة وتكون بعد السابعة وتكون  ى أن التحية تكون بعدأنه ال تحية واألدلة القطعية دله عل
ر وعند من يصحل الوتر بواحدة وهو  ابه عن بعأل الصحابة يكون بعدها التحية لكن هذا بعد التاسعة في الوت

التحية وكان يقول في الركعتين التحية ماشي على ال نا،ية والرباعية وما عداهما دله النصو  القطعية عليه 
تشهد واحد وبعضها هذا عنوان التشهد التحياه هلل ويقع في الصالة تشهد واحد أو أك ر بعأل الصلواه فيها 

فيها أك ر من تشهد فيها تشهدان فالتشهد األول الذ  يقع بين الركعتين األوليين واجب واجب بدليل وجوبه ألنه 
ا لما احتاج  الى سجود وعدم ركنيته ة على ما سي تي ولو كان مندوبً نبالسجود في حديث عبد هللا بن ب حيجبر 

ى أنه واجب من واجباه الصالة وسي تي تقريره في حديث عبد هللا بن بدليل أنه لم يرجع اليه لما نبه فدل عل
حينة وأما التشهد األخير فهو ركن من أركان الصالة ال تصل اال به وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ب  

كان يفرش رجله اليسرى وينصب يعني على رجله يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وهذا 
مى افتراش وهكذا يجلس في التشهد األول والتشهد اذا لم يكن في الصالة اال تشهد واحد وبين السجدتين يس

ا وجام ما يدل على أن من السنة أن يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس يجلس مفترشً 
ويجلس على مقعدته كما في  وأما بالنسبة للتشهد ال اني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحه ساقه اليمنى

حديث أبي حميد وذيره وعلى هذا الصالة التي فيها تشهدان دل الدليل على أن االفتراش للتشهد األول والتورك 
للتشهد ال اني وهذا قول الحنابلة الحنفية ما عندهم شيم اسمه تورك كل جلوسهم افتراش والمالكية ما عندهم 

األول وال اني كله تورك الحنفية في األول وال اني افتراش والحنابلة األول افتراش في التشهد انما كله تورك ف
الشافعية يوافقون من؟  ؟فمن يوافقون من األ،مة ،والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السالمافتراش وال اني تورك 

والعصر والعشام في كل تشهد يعقبه السالم أجب من يوافقون؟ في كل تشهد يعقبه سالم المالكية في الظهر 
يتوركون في التشهدين لكن الشافعية ما يتوركون في الشتهد األول وال في ال اني اذا لم يعقبه السالم كيف يكون 

 في التشهد ال اني وال يعقبه السالم.
  طالب: ..........

 ال، ما يصير  اني المسبوق ما يصير  اني له.
  طالب: ..........

 وش لون؟
  طالب: ..........

 ما يكون  اني بالنسبة للمسبوق.
  طالب: ..........



استمرار ويفترش في األول نعم اذا صار عليه سجود سهو ما يتورك الحنابلة يقولون يتورك في الشتهد ال اني ب
يعقبه سالم في صالة الفجر يتورك واال ما يتورك؟ يتورك ألنه يعقبه سالم في صالة الظهر ان كان  الشافعي

دون األول والدليل يدل على صحة ما ذهب اليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين وكان  يفي ال انيتشهد تورك 
 ينهى عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان تبينا نجيب م ال من هالجالسين واال؟ 

  طالب: ..........
 يلها ال ب س أما أن يم ل بشخ  جالس ال ال، صعبة احراج له يكون فيه احراج له بالوصف ما يخالف تم

احراج له مع أني الى اآلن ما رأيه من يطبقها تطبير دقير وهلل الحمد يجلس على اليتيه ينصب ساقيه وفخذيه 
ويرفع الرجلين كلهن ويضع يديه ويضع يديه على األرأل هذه عقبة الشيطان وهي كما يقعي الكلب م ل الكلب 

ل اليتيه على األرأل وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على األرأل يستند على يديه باألرأل يلصر  الرَّج 
وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وفي رواية افتراش الكلب والمراد  ،يعتمد عليهما هذه عقبة الشيطان

ما حاجة يحتاج الى أن يضع يديه على األر  أل اليدين افتراش الذراعين وهذا قد يفعله بعأل الناس اما جهل وا 
الذراعين الى المرفر على األرأل وهو ساجد هذا افتراش السبع المنهي عنه وقد نهينا عن مشابهة الحيواناه 

مس يعني  دنهينا عن نقر ال راب والتفاه كالتفاه ال علب وافتراش السب ع ونهينا االشارة عن السالم ك ذناب خيل ش 
تدبيل الحمار على كل حال هذه أمور موجودة في كتب الشروح  ا عن بروك البعير ونهينا عنباليدين ونهينا أيًض 

ومنظومة من أرادها يرجع اليها وينهى عن أن يفرش الرجل افتراش السبع وكان يختم الصالة بالتسليم وال شك أن 
ا ه ركنً الصالة تفتتل بالتكبير وهو مفتاحها وتختتم بالتسليم والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية ال يرونه ال يرون

بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صالته ولو بالحدث المقصود أن صالته انتهه ويستدلون ببعأل 
طرق حديث ابن مسعود انك اذا قله التشهد فقد تمه صالتك فصن ش،ه أن تقوم فقم وهذا كالم مدرج وليس من 

 أصل الحديث.
 عفا هللا عني.

كان ير ل يدهه حذو منكبهه إذا  -صلى هللا علهه وسلم-النبي  وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن
ذا ر ل رأسه من الركوع ر عهما كذلي وقال سمل هللا لمن حمده ربنا ولي الحمد  ذا كبر للركوع وا  ا تت  الصالة وا 

 وكان ما هفعأ ذلي  ي السجود.
كان يرفع يديه حذو  - عليه وسلمصلى هللا-نعم الحديث ال الث عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النبي 

منكبيه حذو منكبيه اذا افتتل الصالة يعني مع تكبيرة االحرام يرفع يديه اذا كبر للركوك رفع يديه اذا رفع رأسه من 
اذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في الركوك رفع يديه كذلك وهناك موضع رابع اذا قام من الركعتين 

ب مجتمع رأس العضد رفع اليدين حذو مقابل المنكبين والمنك   -عليه الصالة والسالم-ى النبي البخار  يرفعه ال
مع الكتف وجام ما يدل على رفعهما الى فروك أذنيه الى فروك أذنيه فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين 

بين النصين ب ن يكون  كالشافعية ومنهم من يختار كالحنفية فروك األذنين ومنهم من قال يوّفر بينهما يجمع
ذا أمكن التوفير فهو المتعين فمنتهى  أطراف األصابع حذو فروك األذنين وخلف الكف يكون حذو المنكبين وا 
الرفع ل صابع يكون مقابل لفروك األذنين وظهور األكف الى المنكبين رفع اليدين في المواضع ال ال ة أو األربعة 



ا قول لخلف والحنفية يقولون ترفع اليدان مع تكبيرة االحرام فقط وهو أيًض يقول به أك ر أهل العلم من السلف وا
عند المالكية عند تكبيرة االحرام أما الرفع عند الركوك مع تكبيرة الركوك ومع الرفع منه فقال به الشافعية والحنابلة 

الموضع الرابع أما  ا وهو مخرج على أصول امامهم الرفع في الموضع الرابع الرفع فيوعند الشافعية أيًض 
الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذ  هو بعد الركعتين وعرفنا أنه مخرج في الصحيل من حديث ابن عمر 

ا هل خفي هذا الحديث على االمام أحمد؟ ما خفي عليه لماذا لم يقل به؟ ولم يقل به أتباعه أما األتباك مرفوعً 
ا هو عند ما يخالف قول امامه أما بالنسبة لإلمام فلم ي به عنده مرفوعً د ال يقول بفهم تبع له وهذا ش ن المقل  

االمام أحمد موقوف االمام أحمد يرجل الوقف والبخار  يرجل الرفع اذا وجد م ل هذا الخالف يعني هل االمام 
صنع؟ هل ا فصذا وجد م ل هذا الخالف فماذا نأحمد دون البخار  في المن،لة في الحديث وعلله ليس دونه أبدً 

نقول نرجل الرفع ألنه  به في صحيل البخار  أو نرجل الوقف ألنه قال به امام من أ،مة المسلمين قوله معتبر 
رجل يعني هل من األ،مة الحفاظ المعروفين من شيو  البخار  أعني االمام أحمد من شيو  البخار  فما الذ  ي  

ما موقوف من فعل ابن عمر  مهم لم ي به عنده الرفع بل هويالم الحنابلة حينما ال يقولون بالموضع الرابع وا 
قف طالب العلم الذ  هو ليس بمقلد يعني ش نه االتباك و به عنده الحديث في صحيل البخار  و مطّيب ما 

ذا رفع يكون رجل رأ  البخار  على رأ  أحمد كيف يصنع طالب العلم؟   مرفوك يرفع واال ما يرفع؟ وا 
 طالب: .............

 ؟كيف
 طالب: .............

ما موقوف ال بد من الترجيل في هذا.  ال هو الخبر واحد اما مرفوك وا 
 طالب: .............

 كيف؟
 طالب: .............

يعني حتى الرواية الموقوفة العباداه توقيفية ال تدرك بالرأ  ليسه من اجتهاد ابن عمر لكن في الجملة افترأل 
مجال اختلف قول البخار  مع قول أحمد أوال ما  به في الصحيحين أعني البخار   أن المس لة مما للرأ  فيها

ومسلم ال يعارأل بما قيل من أ  امام كان لماذا؟ ألن األمة تلقه الصحيحين بالقبول يعني الترجيل بين 
كس امام البخار  وأحمد فيما لو نقل الترمذ  عن البخار  تصحيل حديث وقال أحمد بتضعيفه هنا نرجل أو الع

مع امام لكن كتاب الت،مه صحته وتلقته األمة بالقبول حتى ج،م جمع من أهل العلم أن جميع ما في البخار  
وقال قا،لهم لو حلف رجل بالطالق أن كل ما في صحيل البخار  صحيل ما حنث هذا تلقي صحيل وأنه قطعي 

نا تصحيل البخار  خارج الصحيل بسند ي به عن األمة بالقبول للكتابين ال يعار أل بقول أ  امام يعني لو نقل ل
البخار  يقول الترمذ  س له محمد بن اسماعيل عن حديث كذا فقال صحيل  م نقل لنا تضعيف بالسند أو ن  
عليه في كتب االمام أحمد أن الحديث ضعيف هنا نرجل ونشت ل لكن مادام التصحيل في الصحيل الذ  

ا وعارضه حديث بنفس االسناد بنفس االسناد و روى االمام البخار  حدي ً الت ،مه صحته ما ألحد كالم ولذا ل
الذ  رواه البخار  في مسند االمام أحمد ماذا ترجل؟ رجل ما في البخار  بال شك فهذه المس لة ينتبه لها طالب 



العلم صيانة الصحيحين أمر ال بد منه وال مندوحة عنه نعم اذا وجد هناك تعارأل واضل بين نصو  
لصحيحين ال بد من العمل ال بد من الترجيل بالطرق المعتبرة عند أهل العلم لكن ما كان خارج الصحيحين ال ا

ذا كبّ  ذا رفع رأسه من الركوك رفعهما اذا افتتل يعارأل بما فيهما حذو منكبيه اذا افتتل الصالة وا  ر للركوك وا 
ركوك للداللة على االنتقال من القيام الى الركوك الصالة األصل أن التكبير للداللة على الشروك في الصالة ولل

ط لب المقارنة بينهما وللرفع التسميع للداللة على االنتقال من الركوك الى الرفع فصذا كان القول للداللة على الفعل 
هللا أكبر  يكون القول مقار ن للفعل يعني هل االمام اذا اذا استتم قا،ما قال هللا أكبر أو اذا هوى باشر السجود قال

ا له والرفع انما هو للداللة على االنتقال مع األصل أن التكبير لالنتقال يعني للداللة على الفعل فيكون مقارنً 
 ا له بحيث يرفع مع بداية التكبير ويضع يديه مع نهايته.التكبير فيكون مقارنً 

 الراج   يها؟ وهعرفى قائليها مسائأ مل نسبتها إلةذا هأول كيف هستطهل اإلنسان أن هضبط األقوال  ي ال
هذه مع الوقه ان شام هللا والعناية واالهتمام وك رة المراجعة والمطالعة وسماك الدروس يضبط االنسان ألن العلم 
ينموا كما ينمو بدن االنسان وينمو عقله تنمو جميع ملكاته يجتمع على يديه أيضا من المسا،ل والعلوم اذا صدق 

 ..في وجد في الطلب
يكون التكبير مقارن لالنتقال والرفع مقارن للتكبير ألنه للداللة عليه ألن مما قيل في حكمة الرفع أن األصم ف 

ذا كبَّ  ذا الذ  ال يسمع التكبير يرى يرى الرفع فهو للداللة عليه فهو بم ابته وا  ر للركوك ألن األصل اذا افتتل وا 
ذا رفع األصل في الفعل الماضي أنه فرغ منه  فهو يكبر اذا فرغ ألن الماضي ماضي على اسمه أو اذا كبر وا 

ا له ألن الفعل يطلر الماضي ويراد به هذا اذا شرك ليكون مقارنً ؟أراد التكبير رفع أو اذا شرك في التكبير رفع 
كلها ارادة ويطلر ويراد به الفراغ   ٨٩النحل:  ژ ں ں ڱ ژ  ٦الما،دة: ژ  پ پ ٻ ٻ ژاالرادة ارادة الشيم 

اذا ركع »اذا فرغ من التكبير ويطلر ويراد به الشروك في الشيم كما في قوله  «اذا كبر فكبروا»شيم من ال
ذا رفع رأسه من الركوك «فاركعوا اذا سجد فاسجدوا ذا كبر للركوك وا  كذلك والموضع الرابع اذا  رفعهما الى آخره وا 

م ل ما قلنا مع مقارنة  ؟بعد القيام أو مقارن للتكبيرقام من الركعتين اذا قام من الركعتين وهل يرفع قبل القيام أو 
ن قال بعضهم أنه يرفع يديه قبل أن يقوم  م يقوم وقال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع هللا  ،التكبير وا 

ذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أن النبي  -لمن حمده ربنا ولك الحمد سبر في باب االمام وا 
كان يفعل يفعل ويفعل ويفعل وقال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد فدل على أن  -عليه الصالة والسالم

وهو امام فما جام  -عليه الصالة والسالم-االمام يجمع بينهما االمام يجمع بين التسميع والتحميد ألن هذا فعله 
أن الم موم ال يقول سمع هللا لمن حمده للتعقيب في باب االمامة اذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا يدل على 

ا لمن يقول أن االمام يقول كذا بالفام وهذا تقدم ويدل على أن االمام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث خالفً 
والم موم يقول كذا وكان ال يفعل ذلك في السجود يعني ال يرفع يديه في السجود اذا أراد السجود وفي حديث أبي 

ان ال يرفع يديه اذا هوى للسجود فالهو  للسجود والرفع منه ال رفع انما الرفع في هذه المواضع المذكورة حميد وك
ال ذير هنا  ال ة والرابع في حديث ابن عمر في حديث كان يرفع مع كل خفأل ورفع كان يرفع مع كل خفأل 

والسجود والرفع منه والسجدة  ورفع صححه ابن ح،م وقال به قال ال بد من الرفع مع كل خفأل ورفع للركوك
ال انية وجلوس للتشهد هذا كله خفأل ورفع اًذا يرفع يديه مع أن الن  الصريل الصحيل من حديث أبي حميد 



وكان ال يرفع يديه اذا هوى للسجود وهنا وكان ال يفعل ذلك في السجود وهي أصل بل الحديث الذ  فيه الرفع 
وك والرفع منه أو يقال كما قال بعأل أهل العلم أنه وهم الحديث وهم مع كل خفأل ورفع اما أن يحمل على الرك

 صوابه كان يكبر مع كل خفأل ورفع كان يكبر مع كل خفأل ورفع.
 عفا هللا عني.

أمر  أن أسجد على » -صلى هللا علهه وسلم-وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 
 .«ه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف الأدمينسبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيد

مره أن أسجد على سبعة أ  » -صلى هللا عليه وسلم-في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 
أ مره كما هنا أو قال ن هيه ن هيه عن قتل المصلين أن  -عليه الصالة والسالم-عرفنا أن اذا قال النبي  «أعظم

ذا قال الصحابي أمرنا أو  «أمره أن أسجد»هو هللا جل وعال اآلمر والناهي هو هللا جل وعال  اآلمر والناهي وا 
أمره أن أسجد على سبعة » -عليه الصالة والسالم-نهينا فاآلمر والناهي هو من بيده األمر والنهي وهو النبي 

يعني أعضام سبعة على  «اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»في حديث العباس في مسلم وذيره  «أعظم
الجبهة وأشار بيده الى أنفسه للداللة على أن األنف تابع للجبهة ليس بعضو مستقل ل،ال يقول القا،ل سبعة 
والمذكور  مانية ولذا جام في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهة مع األنف الجبهة مع األنف لكن 

الوجه  ؟ر بيده الى أنفه بينهم اختالف واال ما بينهم اختالفمقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهة وأشا
ا أو ا أنفه ص ير جدً الرجل السو  ال يختلف في حديث ابن عباس مع حديث أبيه لكن لو افترضنا أن شخًص 

مقطوك األنف يسجد على وجهه كيف يسجد على وجهه يعني بكامل وجهه ألن الذ  يرفع بقية الوجه عن 
ا هل نقول يسجد بوجهه أو على جبهته فقط اذا ذهب در عدم وجوده أو وجوده ص يرً ا ق  األرأل هو األنف فصذ

وجهه بدل  «اذا سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه»يعني مقتضى حديث العباس وجهه  ؟األنف
؟ يعني في من سبعة بدل بعأل يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة واألنف أو والوجه واال ما فيه فرق 

الرجل السو  ما فيه فرق ألن بقية الوجه يرتفع عن األرأل باألنف وعلى هذا اذا قطع األنف هل نقول باالمكان 
أن يطبر السجود على الوجه أو نقول نفترأل أن األنف موجود ويكتفي بالجبهة؟ وش يترتب عليه اذا سجد 

حديث العباس لكن المقصود بالوجه ما جام بيانه في بوجهه معناه أن الفم والخدان كلها في التراب وهذا مقتضى 
بمعنى أنه لو كان األنف مقطوك يسجد  حديث الباب على الجبهة وأشار بيده الى أنفه ليس المقصود الوجه كامالً 

على الجبهة فقط كما أن األقطع ي سل بقية المفروأل هذا هو األصل والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به 
األنف هذا اذا ق در وجود األنف الذ  يرفع بقية الوجه أما اذا لم يوجد فيفترأل ك نه موجود يسجد على الجبهة و 

الجبهة فقط وال يسجد على وجهه بمعنى أنه ال يلصر فمه بالتراب أو وجنتيه بالتراب أو خديه.. ال، فحديث 
ر بيده الى أنفه فاألصل في فسر مفسر للمجل في حديث أبيه على الجبهة وأشاالباب حديث ابن عباس م  

ا لها وعلى هذا لو سجد على األنف فقط ورفع الجبهة يصل السجود واال السجود الجبهة ويسجد على األنف تبعً 
ما يصل؟ ما يصل لكن لو سجد على الجبهة ورفع األنف محل خالف بين أهل العلم واألصل أنهما كالعضو 

ده اليدين السجود على اليدين والمراد باليدين الراحة مع بطون ويوضحه ما بع لو ر فع بعضه بقي بعضهالواحد 
األصابع هل نقول أن اليد هنا مطلقة وفي حديث الوضوم مقيدة بصلى المرافر فيسجد باليدين الى المرافر ي حمل 



ذا اختلف الحكم  المطلر على المقيد؟ ال، لماذا؟ لالختالف في الحكم والسبب لالختالف في الحكم والسبب وا 
ا التنصي  على منعه االفتراش فاليدان هما الراحة مع بطون والسبب ما يحمل المطلر على المقيد وجام أيًض 

األصابع وك ير من المصلين يرفع الراحة يسجد على بطون األصابع فقط كذا ال سيما األحداث ص ار السن 
طون األصابع تبع كاألنف وبعأل ا وم ل هذا السجود ال يج،ل فاليد الراحة هي األصل وبيحصل منهم ك يرً 

ا ال يج،ل ال يج،ل ألن السجود ركن وقد أمرنا الناس يجمع اليدين بالج مع يسجد على الجموك وهذا أيًض 
بالسجود على السبعة فال يتم االمت ال اال بتحقر مباشرة السبعة للمسجود عليه في نتبه لهذا بعأل الناس على 

جد على الراحة ورفع األصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع األنف هذا لكن لو س ماألصابع هكذا ما يج،  
وفيه الخالف المعروف واليدين والركبتين هذا المخالفة فيه نادرة يعني وقوك المخالفة من المصلين بما في ذلك 

بتين الجهال والص ار نادر ما فيه بيرفع ركبته عن األرأل اذا سجد هذه نادرة لكن ال بد من السجود على الرك
وأطراف القدمين وأطراف القدمين ولتكن األصابع أ نام السجود مضمومة وتكون اليدان بحيال الوجه وأصابع 
الرجلين الى جهة القبلة كما جامه بذلك النصو  الصحيحة مباشرة هذه األعضام ل رأل أو المسجود عليه 

ان المسجود عليه وأطراف القدمين جامه أما بالنسبة للركبتين فال بد من سترهما فال يمكن أن تباشر الركبت
النصو  الصحيحة بالصالة في الخفاف والنعال فال مانع من سترهما والمباشرة بالحا،ل ال بد منها طيب 
أطراف القدمين الذ  يرفع رجليه وهذا مالح  من بعأل المصلين يرفع رجليه وهو ساجد يرفع رجليه وهو ساجد 

النها جمع من أهل العلم بعضهم قد يحتاج الى أن يرفع احدى القدمين هذا صالته معرضة للبطالن قال ببط
يصلي ساجد جامه بعوضة فلسعه احدى رجليه فاحتاج أن يحكها باألخرى ويعيدها الى مكانها هذا ال  م الً 

يضر ان شام هللا تعالى م ل هذا ال يضر قلنا أن القدمين يجو، سترهما بالخفين والركبتان ال بد من سترهما 
 -عليه الصالة والسالم-وبقيه اليدان والوجه يعني اذا سجد على حا،ل يقولون اذا كان الحا،ل منفصل فالنبي 

سجد  على الخمرة وهي قطعة بقدر الوجه اذا كان حا،ل ال ب س السيما مع الحاجة وأما بالنسبة هذا المنفصل 
قون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهة مع أن متصل به هذا يطل أما المتصل اذا أراد أن يسجد وضع شماذه م الً 

األرأل المسجود عليها حارة أو باردة  الكراهة ت،ول ب دنى حاجة ب دنى حاجة يعني من الحاجة أن تكون م الً 
شديدة البرودة أو يكون فيها شوك لكن بعأل الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وط،ه باألقدام وسجد عليها 

أنظف هل هذه حاجة؟ نعم اذا كان هناك روا،ل ال يطيقها تنبعث من هذه الفرشاه فال  أناس ك ير أحط شماذي
فرشة  فيما بعد تتكبريبي يم  ا مك تراب  وهللا أعلمب س هذه حاجة أما شيم ما هو بواقع ما فيها روا،ل أنه 

فون بالكراهة في م ل فرشه ألطهر البقاك للمساجد تقول الناس داسوها باألقدام وعلى كل حال أهل العلم يكت
 هذا.

 طالب: .............
وهللا مقتضى الحديث السجود ركن وال بد من السجود على األعضام السبعة اذا كان جاهل وأول مرة يدر  م ل 
هذا ما ذهب أقول ما مضى عفا هللا عنه لكن ال يعود والذ  عنده علم ال يجو، له ذلك بحال وا عادة الصالة 

 بالنسبة له متجهة.
 عفا هللا عني.



كبر حين هأوم إذا قام إلى الصالة ه   -صلى هللا علهه وسلم-وعن أبي ةر رة رضي هللا عنه قال كان رسول هللا 
ين ير ل صلبه من الركوع ثم ححمده ثم هأول سمل هللا لمن حمده ثم هكبر حين يركل ثم هأول سمل هللا لمن 

ي ثم هكبر حين ير ل رأسه ثم هكبر حين هسجد ثم هكبر حين كبر حين يهو هأول وةو قائم ربنا ولي الحمد ثم ه  
رف مطوعن ير ل رأسه ثم هفعأ ذلي  ي صالته كلها حتى هأضيها وهكبر حين هأوم من الثنتين بعد الجلوس 

ذا ر ل رأسه كبر  بن عبد هللا قال صلي  خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين   ان إذا سجد كبر وا 
ذا نهض من الر  ر  لما قضى الصالة أخذ بيدي عمران بن حصين  أال قد ذكرني ةذا صالة محمد كعتين كب  وا 

 .-صلى هللا علهه وسلم-أو قال صلى بنا صالة محمد  -صلى هللا علهه وسلم-
اذا قام الى الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-في الحديث يقول عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال كان رسول هللا 

قوم يعني تكبيرة االحرام  م يكبر حين يركع تكبيرة انتقال  م يقول سمع هللا لمن حمده حين يرفع يكبر حين ي
صلبه من الركوك من الركعة  م يقول وهو قا،م ربنا ولك الحمد  م يكبر لالنتقال حين يهو  للسجود  م يكبر حين 

سه من السجدة ال انية  م يفعل ذلك في يرفع رأسه من السجود  م يكبر حين يسجد ال انية  م يكبر حين يرفع رأ
صالته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من ال نتين بعد الجلوس هذه تكبيراه االنتقال األولى تكبيرة االحرام 
وعرفنا حكمها وأما تكبيراه االنتقال الواردة في هذا الحديث والذ  يليه حديث قال مطرف بن عبد هللا صليه أنا 

وهنا قوله أنا ضمير فصل ال محل له من االعراب مضى نظا،ره يؤتى به لتسويغ العطف أنا وعمران بن حصين 
ذا نهأل وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فكان اذا سجد كبَّ  ذا رفع رأسه كبر وا  ر وا 

لخلفام من ال يكبر من الركعتين كبر هذه تكبيراه االنتقال وكان فيها خالف قديم في ،من أبي هريرة وجد من ا
ووجد من ال يجهر بالتكبير لكن انقرأل هذا الخالف انقرأل هذا الخالف ف جمعوا على مشروعية تكبيراه 
االنتقال والجمهور على أنها سنن ال يجب في تركها شيم وهذه التكبيراه عند الحنابلة واجبة االنتقال قال 

ة خلفا،ه من بعده وقوله مداومليها كما في هذين الحدي ين ع -عليه الصالة والسالم-الحنابلة بوجوبها لمداومته 
ا للجمهور فالمداومة تدل على أن هذا من الواجباه خالفً  «صلوا كما رأيتموني أصلي» -عليه الصالة والسالم-

األعلى ا سبحان ربي الذين اكتفوا بمجرد االستحباب ك يرها من األذكار باست نام الفاتحة يعني عندهم أيًض 
داوم  -عليه الصالة والسالم-ربي العظيم عند الجمهور سنن لكن الحنابلة يقولون بالوجوب ألن النبي  سبحان

ولم يتركها وال مرة واحدة فدل على أنها واجبة لو تركها مرة  «صلوا كما رأيتموني أصلي»على هذه األمور وقال 
رده عند الجمهور ال يدل على الوجوب لكن واحدة قلنا الترك دليل على أن الفعل لالستحباب على أن الفعل بمف

وكون  «صلوا كما رأيتموني أصلي» -عليه الصالة والسالم-االستمرار بحيث لم يترك وال مرة واحدة مع قوله 
ا بهذه األقوال وهذا األفعال دل على أنها واجبة قال صليه أنا وعمران بن حصين خلف هذه الصالة تتكرر مرارً 

ذا نهأل  عنه فكان اذا سجد كبَّ علي بن أبي طالب رضي هللا ذا رفع رأسه من السجود كبر وا  ر يعني للسجود وا 
ر ك ن هذه التكبيراه من التكبيراه التي ت ركه في عهد بني أمية ك نها تركه لما قضى الصالة من الركعتين كبَّ 

حصين الصحابي قضى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه الصالة أخذ بيد  يقوله مطرف أخذ بيد  عمران بن 
ا تسلم عليه ا والخبر صحيل في الصحيل يسلم عليه عيانً الجليل الذ  كان يسلَّم عليه في مرضه يسلم عليه عيانً 

)انأطاع  ي ا يسمع السالم فلما اكتوى انقطع التسليم فلما ندم عاد التسليم صحابي جليل يقول المال،كة عيانً 



يعني في عصره تساهل الخلفام بالتكبير واقتدى بهم  -ه وسلمصلى هللا علي-هذا صالة محمد  (+71:10الصو 
التي نسمع  -صلى هللا عليه وسلم-طرف أو قال صلى بنا صالة محمد بعأل الناس أو قال وهذا شك من م  

 -عليه الصالة والسالم-سي تي في حديث المسيم أن النبي  -عليه الصالة والسالم-فيها التكبير كما  به عنه 
االحرام وفي البقية قال اركع  م اسجد  م ارفع ما قال كبر للركوك كبر للسجود كبر.. لعله مستمسك  أمره بتكبيرة

 الجمهور في م ل هذا.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


